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DET POSITIVE PENGESYSTEM 
ble offentliggjort i 1933 i brosjyren: «Det gamle 
negative pengE'systems undergang og det nye posi
tive pengesystems d~nne1se. Menneskenes materielle 

frigjørelse. » 
Deame brosjyre er utsolgt. 
Det positive pengesystem er behandlet mer utførlig 

i boken: «FIra åger til samarbeide» som utJkom i 1937. 
«Fra åger til samarbeide» er tilsalgs ihos bokhand-

lerne. 
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DET POSITIVE PENGESYSTEM 
lned kommentarer. 

Pun1kt 1. Der inrnføres 6 timers normal arbeidstla,g 
med 2 s'kiift pr. dag, således at både 
bedrifter 'Og fO'rretn'inger i størst mul'ig ut
strekning får en sammenhengende v·ifke
da!g på 12 ~imer. 

Ad. 1. Ved å mmøre 00 smt \pr. da;g oppnå.es: 
l. ProdJu,ksjorusmengd€!Il økes momentant og i en 

meget ibetydeUg ,grad med die IIlIurVærende IProdUJk
sjO!IlSm1dler . 

Il. Det skift samarbeider, ~betjenieT det skift som 
er fd, f. eks. 'butikker, læger, Itarrmlæger, bad, 
V'eI1ksiJeder 10. s. v. 

".llil å begynne moo vill. det iJkke W:i :nok arheidskraft 
rtillto slcift rpr. dta;g i .aiI:1e fb.edrifter. Men dette er av 
ulIllder.ordnet ootyrlnilIl!g. iHovedsaken er alt alle får 
arr-beid .og !M 'rur.~æf:too iblir benyttet rpå en ror 
. samfunnet heLdllig lOg tjenli'g måte. 

ATbcidsløshet og maJlige!lPå ambeidskJmft er fore-
00elser som oppstår Iiw det ika.pitaJisJtiske systems 
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10 DET POSITIVE PENGESYSTEM 

arbeidsdag bli så høy at det~ ibare undta:gelsesvis vil 
være nDen som ønsker DvertidsaTbeid. 

Punkt 3. I stør9t muHg utstrekning betales for 
stykkarbeid. Prisen baseres på et rimdig 
arbeidstempo, hdler far høye priser enn 
for lave, 'Således alt fHd og arbeidsomhet 
belønnes og fremmes. 

Ad 3. 1. Al1beideren 'belønnes IfDr flid log dyktighet. 

n. Selvhevdelsen, Ikonkurranse-instinktet får fritt 
slag ti1 fol1del for al1beideren selv og f.or felles-

skapet. 
ur. Selve arbeidet blir mer interessant Dg ,skaJper 

aI1beidsglede. 
God lønn 'skaper arbeidsglede. I følge IDet positive 

pengesystems økonomiske lover kan og bør det ut
stedes mer kjøpekraft, penger, enn det er ting som 
skal Dmsettes. Dette griper 'i!kke inn i Det !positive 
pengesystems pI1ismeikanisme, og [{an således ikke 
skaipe inflasjon. Lønnen fastsettes hverken av ar
beidsgiver, aTbeider e11er staten, men den fremkom
mer automatisk av 'summen :av samfunnets samlede 
produ[{sjonsmengde. 

Produksjonen ledes etter følgende prinsipp: 
All produksjon deles f. €iks. Dpp j: 100 grupper, og 

de første 33 gruppene delk,ker de nødvendige behov 
som mat, iklær, !hus, lys, brenne D.S.V. De neste 33 
gruppene d'ekker ønskelige :ting, og de 34 sis1Jegrup
pene luksusvaxer, 
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iSentralen for landets swmlede aribeidskraH setter 
da det fornødne antaU arbeidere inn,så nødvendige 
behov, til:strekkelige reserver Dg eksportvarer bLir 
produsert. NåJr dette 'behov for al1beids'kraft er dek
ket, settes resten av arbeidskraften inn for å deiklke 
de ønskelige behov, og når disse er deklket, går man 
Dver til å pr,odrusere lulmusvarer. 

Alle får den nødvendige kjøpekraft, penger, tH å 
dekke sine ibehDvav de ting som det kan produseres 
nok 'av. Da alle 'har anledning til å få disse va'rene, 
>nil ingen kjøpe mer enn de kan !bruke. \Dersom man 
'kjøper mer enn Hl sitt behov, vil jo disse varene 
bare være til ,bryderi. 

AI'ibeidere og funksjonærer lliår en g,rrunnlønn, 'Stor 
nok til å !kjøpe de tingene som det ~an :produseres 
nok av - de første 33 gruppene. Denne grunnlønnen 
utbetales 'Også til syke 'Ogarbeidsudyik1Jige gjennom 
Sa:mfunn:sban1ken, hvor 'alle thar sin Ikonto. 

Til fol1deling av den produksjonen som omfatter 
de tingene som er ønskelige, de neste 33 gruppene, 
vil det bH utdelt kjøpektra:ft, penger, ved tilleggslønn, 
som utbetales 'På hver enkelts 'konto i Samfunns
banlken. 

Når rasjonaLiseringen 'Og 'U'tbyggingen av rproduk
sjonsmidlene ha'r nådd det punlktet at det kan produ
seres nok til alle, også av de ønskelige tingene, bl,ir 
grunnlønnen stor nok ,till også å omfatte denne 
gruppen, og den de1en av luJksusv;arer som det kan 
avsees aJ'lbeidskraft til, vil <bH fordelt av ISamfunns
b8inlken. 
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12 DET POSITIVE PENGESYSTEM 

Ved dampmaskinens oppfinnelse for omkring 150 
år siden, regner man at industrialiseringen tok sin be
gynnelse. I løpet av de første 100 årene øket en enkelt 
arbeiders yteevne ved hjelp av de oppfundne tek
niske hjelpemidlene til 2. I løpet av de neste 25 årene 
til 8, og d de følgende 25 år til 40 personers a:rlbeids

ytelse. 
Da Det positive pengesystem gir en. r-asjonell og 

planmessig ledelse av arbeidskraften og produksjons
midlene, vil den delen av produksjonen som det fram
stilles nok av ibU meget omfattende og allsidig. 
Grunnlønnen vil således ibli meget !høy. Dertil kom
mer det 'betydelige lønnstillegget som utbetales på 
hver enkelts konto i Samfunnsbanken, for den delen 
av produksjonen som det lif!{1ke kan !frarmstiUes nok 

av til alle. 

Punkt 4. Nåværende Norges Banks kronemynt 
opphører å være gangbar innenlandsk 
mynt, og blir kun å benytte for utenlandsk 
omsetning. Norges Bank blir sentral for 
utenlandsk valuta. Privatpersoner erhol
der utenlandsk mynt i den utstrekning som 
Nor-ges Bank bestemmer. Norges Bank 
sorterer under den nyopprettede produk
sjons- og forddingsledelse i hvis øverste 
råd sjefdirektøren for Norges Bank er 
selvskreven medlem. Der opprettes en ny 
varedepositbank - en samfunnets felles
bank - ~(Certifikatkronebanken», som ut-

-------_._---_ .. ---_ ... _-_._---_.~._~--------
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steder de nød~endige utleveringsbeviser 
_ byttemidler - papirpenger - for det 
innenlandske behov. Sikkerheten for disse 
utleveringsbevisene dannes av de varene 
som er deponert i Certifikatkronebanken; 

. denne sorterer under den. nyopprettede 
produksjons- '0g fordelingsledelse. Sjef
diTektøren for Certifikatkronebanken er 
selvskreven sam medlem i det øverste råd 
for produksjon og fordeling. 

Ad 4. Ved å sette Norges Banks nåværende krone
system ut av funksjon for den innenlandske omset

ning oppnås: 
1. Retten til å utstede penger, byttem~dler, over-

føres til samfunnet. Man behøver ikke lenger be
tale avgifter, renter, til private og utenlandske 
kapirta,Hster for å få lov til å arbeide. 

TI. Det økonomiske liv blir ibygget på wbeids
kraften. Gullet - kapitaUstene - tUJper sin makt 
og hindres i lå, utplyndre og ødelegge samfunnet. 

ITI. Det innenlandske prisnivå frakobles det inter
nasjonale. Uansett hvor høy arbeidslønn og der
med levestandarden blir, 'kan vi eksportere i 
konkurranse med utlandet, selv til de Javeste 

priser. 
IV. Pengekriser og arbeidsløshet Jnnen landet kan 

ikke ,forekomme mer. 
V. Ved opprettelsen av Cerlifikatkronebanken 

knyttes aUe indirvider sarrnmen til et fellesskap, 
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14 DET POSITIVE PENGESYSTEM 
-------

hvor fellesnytten går fomn egennytten, ikke på 
grtmnaN en ny anenrtalirbet, men SoOm en auw
maJtisk fø1ge aN de økonomiske lorvene SoOan Det 
positive pengesystem setrter å. V~I1ksom!het. 

Punkt 5. PrQoduksjon Qog omsetning skjer i størst 
muHg utstreknilng ved pri",a~ drift. 

Ad 5. Å opprettholde eiendomsretten oOg dermed an
svaret og arbeidsgleden ved å eie oOg adJrninistrere noe, 
er aV gI1unnleggende betydning for personlig tilfreds
stillelse og samfunnets fellesøkonomi. 

Ingen eier aven :bedrift har ,interesse av å eie 
mer av sin produksjon enn til å dekke sitt eget ibe
hov. OveI1skuddet av Iproduksjonsmengden fårr først 
verdi for Iprodusenten når det kan bli solgt. 

Ved: å oveI1late mest mulig av produ'ksjonen til pri
vat drift, vil produsenten d. egen interesse sørge for 
å produsere mest og ibest mulig. Ved salg av produk
sjonen til iForsyningssentralen, oppnåes den ihøyest 
mulige pris, og de pengene som produksjonen ib1i:r Ibe
talt. med hviler på et 'aJbso1urtt siklkert gI"l.llTI!lag. 

Punkt 6. A'II produksJon avtas ,av den nyopprettede 
produksjons- og fordel'ing'90rg'anisasjon 
som betaler kontant med cer~i~i'I<!atkrO'ner. 

.: Produksjonen kan Ilag res på produksjons-
. I 'bl'. stedet om så er hensiktsmes'Si'g. Import og 

j
f . i\.,.\J\. \. \ eksport går gjennom den 'nyopprettede 

I.rJ""v \' • t1 , , ,,;'\.l ledelse for produksjon og fordeling, og 
, ~J;Jf' : . .i l il etter dens bestemmelse. 
, c\ ,Jl .AJ"\j I'~" l '. \,J ti ~r",""", .... '. ~ . 

l t·'" . t' r • 
IVVv I~. ,.,f '"': '1. }.,-,.J.' l ti LI!{. ,'-' ·.l_l t·· 
, f.. '""t:' \ \ \.'" fl,~r .. v.. ,'" . ': 1\ / .• (; {" 
~', \ i.. !'y,u\A-
.. '~ + ... (' . 
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Ad 6. JOT'dbI'!llJk, fislkeri og industri ileverer sin pro
dUiksjlOlIl på det anvislte sted: mot Ikontantbetaling. 
An!l.egg SOII1l er så store '3!t Forsyningssentralen finner 
eh slik tOT'dnång Iffiest flormåJ1stjen11g, lagtTer og elH:Slpe
derer rv,arene f:orr ForsyningooeIlJtralens regming. 

Ved ,at import og ekspoI1t går ,~jenn.om den nyopp
rettede Iledelse fotT prodJuiksjon og fordeling o,ppnåes: 

1. Man får en nøyaktig IOw~ave orver samfurunets 
behOlV. 

LI. Mt er tilTettelagt for å tre inn i det mellom-
f'olkel:iJge samarbeid som er under 'Illtv.illding oOg 

må lkomme. 
]11. Nooges økoUlomiske hovedstyre får det nødven

d~ge grunnl:ag fOtT oPlPby,gging ,av eksportindu
strien lOg oppg'aNe over Ih'VIor meget 'aN samfun
nets .arlbeidlskr,aft som måaN'gis til elkSipOrtvir>k-

soanJheten. 
Man ~ar i de private rrmporrtører og elksportører de 

nødlvenJdige f,agfoOlik til å adrministrere samflUnnets 
impoI1t- og ekSiPoI1tsellltral.. 

Punkt 7. Alle bedrifter fortsetter så vidt mulig med 
uforandret 'Produksjonsmengde inntil vi
dere O'g 'avventer ordre fra den nyoppret
tede ledelsen for produksjon og fordel/ing, 
som ifølge systemets ånd og bygning skal 
regulere og bygge ut bedriftsvirksomheten 
ilill den enkeltes og samfunnets fordel. 

Ad 7. Overgangen d'm dert ilmpilltalistislke system til 
iDet positive system må 'skje så å 'si 'På en dag. Lilke 
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16 DET POSITIVE PENGESYSTEM 

så lirte som man slkri'btvis kan gå over fra å drive en 
maskin med elektrisk motor istedet for med damp
masikin, kan man sikrittvis !gå over fra det ika.pital-. , 
istisike system til' Det positive pengesystem. De nye 
organisasjonene som [Det positWe pengesystem kre
ver, må først være bygget 1UIt, og !hver mamn og Ikvmne 
på !plass, før iDet positive [lengesystem kan settes i 
flUIl!k:sjon. På den annen side vil -e foranili'ingene 
i det ytre bli så store. iDet er selve penge- og bank
sySitemets grunnlag som blir endret ved å innføre 
Det positive pengesystem. 

Punkt 8. Certifikatkroneban'ken overtar alle nåvæ
rende privat- 0'g sparebanker til filialer, og 
Hlfører disse de -nødvendige certifikat
kroner til dekning av de overtatte bankers 
forpl'iktelser. Certifikatkroner forrentes 
ikke, men forøvrig foretas det ingen for
andring li de nåværende bankers funksjo
ner. Certifi.katkronebanken innfrir alle in
nenlandske stats- og kommunelån og alle 
lån på private eiendommer og bedrifter, 
og pålegger en passende aVg'ift for de inn
fridde lån, således 'a~ingenforforde'ling 
finner sted. 

Ad 8. Dersom vi ,ikike hadde hatt det lmpitalistisike 
pengesystem, ,vilde :alt det 'arbe]d som avdøde sleikter 
har :wt.føI'lt, ,gjort det [ettere for de nålevende å til
veiebringe de nødvenilige eks'isteIlSlIllidler. GåJrdSlbruik 

, 
l 

• 

~~Nl~t--c,,\'~~,-~~ ~~vt~t'l.L·rV~\(iY(" I 
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er opipd~ket og bebYJg1get, f,a;brlikker, veier og jern
baner er arurugi. Men detay,beid aN blirvende verdi 
som er utført av tidliJgere og nålevende slekter, er 
ifølge det !kapitalistisike systems økon.omi~e lover 
gljom .om til gjeld. iDenne gjelden går merikelig n.ok 
ualder IlJruvn l8IV «nasjonalfortmlUen» .og !beløp seg til 
ca. 11 milliarder kroner !før oklkfupasjonen. Denne 
store ,gjeil.doo må dlorrenltes av IbedrifrtSliJvet. 

Hios oss ble det kapitalistiske system innført ved 
opprettelsen av N.olrges Bank ~ 1816. For å klUJllne 
oppre\:Jte Norges BMillr mårtte bøndene avlevere sitt 
arrvesølv, hVlOCVed store Uruitmwerdier ble ødelagt. 
Før Norges Bank Ible .oiplprebtet, eide en stor del aN 

. bøndene gårdene sine uten gjeld, og dessuten hadde 
de iVa:kre søLvarbeider .og andre prydgjenstander som 
gilkIk i 'M'iV f·r·a slektledd til slektledd. Vi hadde en 
høyt !kui1t:iJvert håndverksarll.UlSt på mange områder. 
Ved oVeI1gangen t-iil. det k'al:pitalistiske sySJtem, sank 
bøndene ned i 'gjeld, .og måtte trelle for kal:pitalistene. 
Håndverket og vår gamle, edle kultur forfalt. Det 
kapirta,J.istiske s'ystems .oppløsningsprQsess tOlk sin be
·gynne1se. 

Ved å innføre iDet positive pengesystem blir all 
gjeld på f,aJSII:e eiendommer innlØSIt. Bøndene blir på 
ny etere av sine ,gårder og kan nyte fruktene av siU 
ar.beid. De tidligere slekters 'arbeid !blir til nytte og 
grugn \for hele Jrumfunnet, nasjonalformuen går over 
til kjøpekraft olg ,opphører å tjene som utplyndrings
middel. 

. "'--"'--"'---'-"'-'-.-----_._---
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20 DET POSITIVE PENGESYSTEM 

giftene tatt direkte av produlksjonen. Man sparer det 
store og innviklede al1beid ,som utligning av skatt 
og innkreving av avgifter k,rever. Penger er jo bare 
regnernidler, det er produksjonen som må betale sam
funnets driftsomkostninger, både under det kapita
listiske og Det positive pengesystem. 

Assuranseselskapene er Jnstitusjoner som er skapt 
av det ka;pitalisbiske system, og må oppheves når 
systemet opplheves. Æssuranseselskapene Ikan ikke 
eksistere uten renter. 

Trygdekasser og forsorglsvesen hlir overflødige. 
Ved inntredende ,behov får 'aHe iheve på sin (konto i 
Samfunnsbanken de beløp som er stillet til vedkom
mendes disposisjon. 

Punkt 12. Ledelsen for produksjon O'g fordeling ut
betaler erstatning for ufors'kyldte ulykker, 
og kan stille rentefrie lån ti'! di'Sposisjon 
for ønskelige ny-dannelser og støHe av 
eldre bedrifter. 

Ad 12. Brann og andre skader som under det krupi:ta
listiske system dekkes aV3!ssuranseselskapene, ibl1r 
i virkeligheten iklke godtgjort av disse, men av 
produksjons- og arbeidslivet som må bære omkost
ningene. Assuranseselskapene er 'bare regnSkaJpsmes
sige institusjoner, som ved samfunnets regnemidler, 
penger, administrerer denne delen aV samfunnets 
økonomiske liv. Under Det ipos,itive pengesY'stem blir 
de:kning av skader og uly;kker tatt direkrte av pro-
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duJksjonen og den disponible al1beidskraften. Dermed 
spares det inn en mengde arbeidskraft som kan be
nyttes på en hensiktsmessig og gagnlig måte. • 

Dersom en person eller bedrift som framstiller livs
vikrtige ip:mdukter henvender seg ,til de nåværende 
banker om et driftslån, kan dette bare bli innvilget 
dersom Ibedriften er lønnsom, ellers ikke. Hvis deri
mot en Jønnsom ,bedrift som framstiller et produkt 
som er uten isamfunnsmessig interesse, ja, selv om 
det er skadelig for samfunnet, søker om et slikt 
lån, vi,l banken bevilge lånet uten videre. At siwa
sjonen er slik i dag ikan man ikke med berettiget 
grunn kritisere hankens 1edelse for. Den er jo i første 
rekke forpliktet til å sørge for at bankens midler 
lånes ut til dem Isom ikan betale lånet tilbake, pluss 
renter. 

Under Det positive pengesy.stem k'reves for det 
første j'k,ke renter, og for det annet har det mindre 
betydning for sa:mfunnet om et rentefritt lån ikke 
bIirr tHbaJkebetalt. Mi,sbruker en låntager den utviste 
tillit, eller kan ihan ilkike tilbrukehetale lånet, resul
terer dette !bare i 'at vedkommende ikke får låne mer, 
eller man sørger for at lånet 'ikke blir misbrukt. 
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settes i funksjon. 

1. Det 'Opprettes en certifiika1Jkronebank, en depo
sitobank, under navn av «ISam.f)urunsbankern». Sam
funnsban'ken utsteder de nødvendige penger, regne
midler, utleveringsbeviser, oOmsetn:ingsmidler, [:or det 
innenlandSke behov. CertifilkatJkmner går under ibe
tegnelsen «kranen, ;på samme måte som den ameri
ka:nSke «cerlificate doll3Jr» i dagLig tale bare 'benevnes 
med «dollar». 

ISamfunnslbanlken overt3!I' alle banker med deres 
aktiva og passiva, unntatt er Norges Bank. Sam
furul1sbanlken innfrir aH gjeld !på fatst eiendom, pro
duksjons- og driftsmidler. Beløpet for den innfI"idde 
gjeld anfører lSamfunnsbanken på låntalkerne !SOm 
rentefrie lån. :Samf.unnsban:ken inIllløser :all innen
landsk Stats- og koOmmunegjeld. 

Alle menn og kvinner over 108 'år henvender seg til 
en av ISamfunnsbanlkens fil:iruler og får der sin bank
konto oOg sitt medlemsskap ti Samfun.net, med dets 
re1Jtig1heter .og forpliiktelser. På denne konto aruføres 
følgende: 
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Navn. 
FødseLsår, dato, sted. 
GiJf,t eHer ugift. 
Barn, alder. 
Urtdannelse. 
Nåværende stilling. 
Tidligere s1tiUing. 

23 

Dersom uten ,stHling, oppgave over hvilket a'I'beid 
som ønskes, og /hvHken stilling som eventuelt 
kan overtas. 

Dette 'Skjema utfylles i tre eksemplarer. Det ene 
sendes til «(A11beidSikraftsentralen», i o,sloO. Det annet 
til «Norges økonomiSke /hovedstyre», Oslo. Det tredje 
beholder banken. 

DeI"som en persoOn flytter rtil et 'annet sted, sender 
den lbankrfHial hVoOr vedlmmmende får overført sin 
IDontJo, meddelel'se herom rtH «:Arlbeidskrafrt:senJtralen» 
og '«NoI"ges økonomli,ske /hovedstyre». 

AI,le Isamfunnsmedlemmer får anført kr. 100,- på 
sin konto til bruk for de dagene Isom overgangen f~a 
det ik'apiltaUstiSke system til Det positive Ipenge
system krever. 

ArIe koOmmunale og offentlige funksjonærer går 
over til 'starten og lønnes av denne. 'Bå alle stats
funksjonærers 'Og embetsmenns konti anføres ved
Ikommendes lønn. Denne heves i ,Samfunnsbanken 
ved sjekk eNer tkv,iUering, :pr. uke eller måned etter 
eget ønSke. Likeledes heves det fa:stsaltte !beløp for 
hvert barn ta:V forsørgeren eller instituttet inntil myn
dighetsalderen, da barnet får sin egen konto i Sam-
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24 DET POSITIVE PENGESYSTEM 

funn.9banJken. Gamle, syke, arbeidsudyktige og for
sorgsunderstøttede hever selv delt fastsatte beløp i 
Samfunnsbanken. Arbeidsløse hever et beløp stort 
nok til å rkjøpe de varer som er tildelt aUe ved ra:sjo
nering, samt til husleie, rbrensel og lys, 1nrntil de hlir 
anvist arbeid. 

2. Det 'Opprettes en sentral for landets samlede 
arbeidskraft, «Arbeidskraftsentralen». Denne ,ledes 
aven leder med to rådgivere. Arbeidskraftsentralen 
sorterer under Norges økonomiske lhovedstyrre. 

ArbeidSkraftsentra:len får oppgave fra Samrfunns
bankens filialer over landets arbeidskraft og fører 
kartotek over denne. 

.AI1beidskraf,tsentralen ilUlihenter opplysninger Orm 
landets hehov for teoretisk og praktisk utdannet 
arbeidskraft. Di·sse opplysninger sender Arbeids
kraftsentralen til Norges økonomi'ske hovedstyre, 
som også fører kartotek over dette. 

3. De nødvendige serutraler for ledelsen av bedrifts
livet .opprettes. Disse ledes aven leder med to rår1-
giv.ere, og sorterer under Norges økonomiske hoved
styre. 

«Jordbrukssentralen». 

Jorobrukssentralen mottar oppgaver fra Norges 
økonomiske hOiVec1styre over de 'produktene som bør 
produseres, og fm gårdbrukerne .oppgave lOver dyrket 
o,g udynket j.ord, maskiner, husdyr, a:vling 10. s. v. 
Over disse opplysningene føres det kartotek. 

Jordhrukssentrale:n sørger for at landets dyr\kede 
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og udyrlrede jom blir !kartlagt. Nydyrkingen foretas 
etter en la:ndsplan. Gårdsrbrmlkene gjøres så store at 
de egner seg ror maskindrift. Når lhI1ukene er helt 
fe:rd1ge, 'a'Vlgrøfltet og 'bebygget, overdras disse til ha
bile j.ordlbrwkere mot rerrutefde lån, samt med rente
frie driftsmidler. Settes minstelønnen ill kr. 6000,
pr. år, og årsinillJterkrten av det .overdIDadde nye gårds
bruJk .overstiger rkr. 10000,-, innJbetales 10 % av det 
beløp SIOm .olVersrtiger 10 000,- i ,avdrag på det rente
frie Jånet li Samfunnsbanrken. 

Den aTibeidskr.aften som Jordbrukssentralen blir 
tildelt av Norges økonomiske hovedstyre, ansettes 
som faste sanTIlfunnsfrunJksjonærer, og danner arbeids
gjenger som ledes aven Jeder med to rådgivere. Disse 
arheidsgjengene wtsrtyres med gode 'Og hensikJtsmes
sige teknisike hjelpemidler. Arbeidsgjengene kan helt 
eNer deliVis avgis ill gårdbrukerne ill nød:vendig onne
arbeid. [lisse wbeiderne får, 10m det ønskes, rentefrie 
lån til h!UJs ,og så meget jord Slom det hehøves til po
teter, grønml'lIJker .o. a. r.or f.ami,lien. 

iDet s·ettes en s~ik !pris på !bondens prod!UJkter at det 
blir mulig flOr Iha:m å hetale leiet arbeidshjelp like lhøy 
lønn som håndverks- og industriJbedriftene betaler. 

Produksjonen leveres rtil Thrsyningssentralen som 
betaler Ikontant med sjek·k 'På Sarmfunnsbanken. 

Jorobrukssentralen sender Norges økonomiske h.o
vedstyre en oppgave .over jord'brulkffis belhov f.or ar
beidskraft etter de oppgavene som Mer enkelt jord
bruker har glitJt til 8amfunnsbankens filialer. Like
ledes sender Jordbru:kssentralen oppgave til. N.orges 
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ølronO!IIl:iske ooveidsttyre OIVer det a.nibaJl landibruiks
sikoler SiOIffi ,er nød'vend.1ge. Disse o:pprebtes så snart 
som mulig i den lu!wtreknill'g som a!rbeidsikraitt til 
dette !formålet tkaIn tiltveiebrmges. 

«Fi8keri8entralen». 
iDet opptas en oppgave OIVer det ik:v,antruLrn fisk som 

landets :befoliklll'ilug 'be!hørver, og det s:amlSynlige ikvan

trum som k'an !bJ.d. elkStporlert. 
Over hele randet Iby,ggæ illllgerhtus og fryserier for 

OiPIPIOOvarmg av fisik. og jordbmllksVlalI'er til dellrnin.g 
aN iLandets IOOho:v, og Il1gnende 'amlegg Ifhr e(kslP:Oll"t
produ:k:belne. 

FiskeriprodtuJktene OIVeI'ltrus i iLik:het med annen pro
d'Uksjon taJV iFm'syningssentralen som Ibetaler ikonrtant 
med sjekk !på SrumflU1U1Sbrunken. 

Jordbruiks- og fiskerirproduJktene ieveres til detalj
ister. .omkostningene ved en gros salg sløyfes Ifor 

disse V3irene. 
Samfmll1s,banlken g1ir ,reI1ltefrie JJårrl til ha;b1le Ifmere 

fo,r :innkjøp ,av ruter og moderme tfåSlkeriutstyr. Tje
ne,r låJntaJgerne over '10000 kr. pr. år, avlbetalles det 
renrtef.rie lån med 10 % av det ibe1ø.p som OIVeII'Stiger 

10000 kr. 
lNiS!keris€!l1iU"a1en !foredler lOg lagrer fisiken for For

syn!illgssenrtTaIens regning. 
IDet nødvendige ,dall praJktiske og tootretiislke sko

ler opjp!'ettes. LikeledIeS ansettes lVII'aikere som også 
er lærere i ibeha.ndlIDg HIV !fdsik. så IProdIulkteæ lIwalitet 
heves mæt mu:Iæg .. 
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Alle SOiffi driver ervervsmessig fiske, sender Fiskeri
senWrulen OIPP~ave lover ;båter og lI'edsikap. F'iskeri
senJtraJlen focer (k,arItotek over disse, og sender gjen
part 'aN ilmrtotek og bokholderi ;til NO;r'lges økonom

øe iho:vedstyre. 

«Skogsentralen». 
A!lle 'Skogeiere sender ISkogsentralen oppgave 

mner laTeaJ:, kvalitet og driIft de to siste åJrene, hvert 

år flOil' seg. 
SltaJtens sikogik0ll11lo~ IgåT linn i Skogsent'ralen. 
SlkngsenJtralem oveI'ltar rokrt qg :pleie 'aNaJl skog, 

'både IOffenJtlig og rpriv:at. 
iDen wbe:iJdskrdt sorrn tildeles 'SkiOgsentralem, blir 

:firusrt amsatt som s'brutsftU1llksjonærer. Om så ønskes 
fåT disse rentefrie ilåIn i Sarrnfunnsbaauken tillhus og 
så me~eIt jord som behøves :t1il pOiteiter og grØlllIl

S1aiker etc. 
Tre1asbha!llldlere og brenseilsforretninger sender sme 

beIstillinger rtil FIOI'Synmgssentra1en som sender ord
rene mere td1 ~Qgsenwalen. [)erme bestemmer om 
ororene sroal effekweres arv priv:ate skoger elle,r av 
S1ba'bens skoger. Det IlliVIgjøren:de er hva. som tjener 

selive skogene ibeslt. T,mnspont skjer i for'b:inrlelse med 
Tramspoll::tsenrt:lI'alJen. Gjentplllrt ruv Oipjpgaver og ut
skrift a.v bolklholderiert sendIes ,tilLNo:vge8 øk01romislke 

hOlVeldstyre SIOIID. Ifører ik.artotek over disse. 
:moæsynmgssentrrulen ibetaller !kontant ved sjekk på 

Sa.rrnfiwnrrlsbaJIllken og (k,rever fkIon.tant betaling MT tre
Lasthandlerne OIga.!ll<ke. il-br disse iJkke de nødrvendige 
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driftsmidlene, får de rentefrie lån li Samfunns'banken 
i den utstr~kning dette har srumfUIllIlSmessig interesse. 

De nød.veruHge skoler for teoretislk og pI1aktisk ut· 
dannelse i Slkog1brlU:k Qipprettes. 

«8jøfartssentralen». 

Alle redere sender oppgaver ,over tonnasje o.g over 
hvorledes og til hvem dem. iha:r vært øhartret i de tQ 
siste årene, hvert år for seg, til Sjøfartssentralen. 

Skipsbyggerier og verksteder sender oippgaver over 
utført arbeid, !3!rbeilldssltok'k, utlærte arbeidere og lære
gutter for de Ito siste årene, hvert år fIOl' seg. Like
ledes sendes tegninger over amlleggene med oppgave 
over maslkiner olg 'kwpa.siJtet. 

Sk1psbyggeriene rt'hldeles arbeidsk,raft i den utstrek
ning det er mulig, etter ansølkniIlig til Norges økonom
iske hovedstyre som gjennQm Sjøf:aætBsentTalen gir 
sin ut~lelse om allSØlrnringem.. 

Den av Norges økonomiske hovedstyre tildelte 
arbeidSlkrnft stilles til disposisjon gjennom Arbeids
krr-aftsentI"alen, ;på samme måte som for alle andre 
bedrifter. Ukeledes bevilges rentefrie lån som til an
dre bedrifter. 

Rederne får skip og reparasjoner til en pris som 
gjør dem kQnlkmrarusedyktige. Innsei1t utenlandsik 
valuta hm- av rederne ,overført :bil Norges Bank mot 
avregning i certifi!kaiJkroner. Ved ,å søke N,orges Øko
nromiske hovedlSityre gjennom Sjø1ia:rtssentralen s,om 
gir sin uttalelse, får rederne utenlandsk <v:alluta i den 
utstrekn:iln:g det er forenlig med s:a.mrflumlets fellel?., 
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interesser. Rederne fåT li liikhcl med andre bedrifter 
rentefrie lån ii. Samfunnslbaniken. 

De nødvetnd.~ge s:loo~er for teoretisk og prruktisk ut
dannelse av sjømaIlrrlSSltanden opprettes. 

«Håndverkscentralen». 

A:11e håndvel'ikere Isender inn oppgaver til Hånd
ve:rfu:ssentralen over navn, alder, sted, utdannelse, 
antall arbeidere herav svenner og læregutter, pro
duksjonen li de siste 'bo årene, hvert år for seg. For
synmgssentralen overtar all produksdon SIOm skal 
videreselges. HåndJ'Vetkernes direkte salg går ikke 
gjennom noen senJtI1al, men oppgaver over den direkte 
pmooksjQiIl sendes til iHåndverkssentra:len, sam fører 
kl3Xlt0lteik ,o'V'er dem lOg sender kCJiPli av dette til Norges 
Øloon'Omliske hovedstyre. 

FOirsyningssenwalens bestillinger går gjennom 
HålldveMssentI1alen SOlID fordeler ordrene på den 
m~ hensiktsmessige måten. 

!De ill!ødr'Vendilge sk,Qler f,Qr den teoretiske og prak
tiSlke lUitd:amne1se QPprettes, særlig legges det vekt på 
den ik.u1tUTelle siden, og dia spesielt på vår gamle 
hånldiverlæk.ultur. 

«lndustrisentralen». 

AUe iil1dusltrie11e ,anlegg sender til Industrisentra
len Oippgaver over anlegg med tegninger, voksne aT

beidere lOg ~ærlm>ger, prodJuksjonens art og mengde, 
hmkjøpslillder og kunder, samt hViOT meget som er 
levert i løpet av de :00 sisIte årene, hvert rur flOr seg. 
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IndlLSlbrisentTalen fører ikaritotek o:ver 0pP'ga'Vene og 
sender kqpi ,av dette og boikholderlet ill No~ øiko
nomiske ;hovedstyre. 

Forsycingssellitrolens bestillinger går !~denIrllOm fu
dustlrisell1trolm som fordeler ordrene etter beste 
skjønn. 

Alnsøkillinger 10m tildeling av rurbeidSlkTaJft og rente
frie & sendes til NOI'lgeB øklOlllOllll:iske hovedstyre 
gjennom IIldm:;itrisenltralen SOIIU giJr sm IUittale1se om 
a'llSØknmgen. 

«Veiutbyggingssentralen» J «Sentralen for utbygging 
av elektrisitet» o.s.v., bygges rult på samme :måten som 
andre hedrif1tssenrtraler. 

«Import- og eksportsentralen». 

Importører lOg ek'Siportører sender oppgaver over. 
hv;ilke vaTer 'som er importert og eksportert ·i' [øpet av 
de iSiste Ibo årene, hvert. år for :seg, samt oppgave over 
forretningsfoI1bindelser. 'Likeledes sender alle a-genter 
oppgaver over sine innen- og utenlandske for
bindelser. 

SOIIU :BuniksjOtllærer i :Lmporl- og ~ksport:.senrtralen 
ansettes folk som tidHgere har ooibeidet i denne bran
sjen o.g har fagk:unnskapen, rpå samme mMen som i 
alle ·andre bedrilftssentraler. 

All import oge!k·sport. går -gjennom Import- o-g eks
porbsentTalen i samarbeid med. de nåværende impor
tører og eksportører, I\lnder ikontroll av Norges øko
Jlomiske !hovedstyre. 
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Import- og ~ksp'ortsentralen fører ikartotek over 
hm!komne oppgaver og sender kopi av dette og bok
holdeI'liet til Norges økonomiske hovedstyre. 

«Transportmiddelsentralen» . 

AJlie som dJr.iIver ltI'amSipOrt SOIIU næringsvei, sender 
O[)IpgaJV'er olVer trrunspor:tmidlenes kapasitet, IllNI;teri
elle'bs ar:t, iIDEmlgde, Tuter o. s. v. NOI'gæ Statsbamer 
samaribeider med TraJllS!Portserr1tra1en. 

AiLle som !har ibeihIo'V flOr t'l'anspo.rtm.kller av betyd
nmg, lhenlVooder seg bl Tivrullspontsentrolen, ihvoI'VOO 
tmns[pOI'ItmiIdlenes rasjonelle iUJt:nyttelse iblir !betydelig 
øket. . 

, «Forsyningssentralen». 

Ov€ll'g1arngetr1 fra dm ,k;a;pitalistiske pengæySJtem til 
Det posåJti'Ve peiI1Igesysil:em !bør !bH så lempelig som 
moog. AJt som Ikan lbenytJbes av det grumle, bør be
nyttes. [Den yrtTe ,fæ'aIlldringen laJV srumfl\.l1Ulets struk
tur !behøver iikike hLi så stor. Det er det nye grunn
laget full" IUJt:st€ldeimn av samfunneIts teikniSlke regne
midller, perug~, og den nye ,pr.od'UlksjOO1S- og forner 
mgso:r~runisasjoJ1Jen som skaper et nytt SJMrllfunn og 
en !ny åI!1d i srumiflUllllet. 

På det innenl8Jll.ldSke oillliSemmgsområdet er det 
hare en !gIDos !h:run.delen for jorubmuks- og fiskeripro
d'Ulk1OOne SOIIU hillr oJVettatt av SrumfUl1Ilet, detalj-<>lIl1-
set.nmgen 1blN' som før. 

Oppgaver olVer fOtteltnmgsfoI1b.iJndeJser ii. inn- og 
wt1amd sendes tiJ Forsyningssenltralen, oom fører kar-

r',: 
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ootek orver dem og sooder kopi rav debte til Norges 
økonomisike ho;vedstyre. 

Forhandlere og ,grossister :Destiller sine rv,are!' ihos 
Forsyningssootralen som fornUdler omootmingen på 
en tignende måte soon KOtTIlIIUooopolet gjør det nå. 

«Norges økonomiske hovedstyre». 

Norges økonomiske !hovedstyre ibestJår av en ~eder 
med et rod. Det er landets ihøyeSlte myndighet og 
leder lbedriftslivet.· !Det sorlerer ddTeikte under regje-

rmgen. 
iDa hele landets !bedriftsliv blir bOkført her, olVer

føres !Det statistiske serutrailJbyd til NoT!g'es økonom
iske ihovedstyre. 

ATbeidskraft€ID.S fordeling fastsettes rarv Norges 
økonomiske ihorvedstyre etter innst:i1liIlIg fm hedråIfts
livets sentTaler . Arbeidskraften stilles førslt og fremst 
til diSJposisjon ifoc folkets nødvendige beIhorv og eks
port, dernest for ønsikeHge ting. Når de1:ite er dekket, 
kommer turen til lUJksuslV'arene, som i størst mulig 
grad SIk,al iVirke fored1ene på foJlket. 

Rentefrie lån bevilges av Norges økonomiske ho
vedstyre etter !innstilling fra nærmgs1irvel:s sentraler. 

Ved å innføre [)et positive pengesysrtem rvil felles
nytten gå foran egennytten, ikke (på. grunn av en ny 
mentalitet, men som en automatisk følege alV de øko
miske lover SIOm det Det positive pengesystem setter 
i flUnksjon. 
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